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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE
E DO BENESTAR
Corrección de erros.-Orde do 31 de marzo
de 2006 pola que se regulan as bases que
rexerán as subvencións dirixidas a concellos e mancomunidades de municipios
para o fomento e realización de actividades de voluntariado e se procede á súa
convocatoria para o ano 2006.
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6.039

Advertidos erros nos anexos do procedemento VP
508 A da mencionada orde, publicada no Diario
Oficial de Galicia número 72, do mércores día 12
de abril de 2006, cómpre facer as seguintes correccións:
Engádese un novo anexo II, pasando o publicado
na páxina 5.805 coa dita numeración a ser o
anexo III.

6.040
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Orde do 11 de abril de 2006 pola que
se establecen as bases que rexerán a concesión da prestación económica de pagamento único por fillo/a menor a cargo
para o ano 2006.
O Estatuto de autonomía de Galicia no seu artigo
27.23º asígnalle á Comunidade Autónoma competencia exclusiva en materia de asistencia social.
A Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega da familia,
da infancia e da adolescencia, establece no seu artigo
3.2º como principio reitor da actuación dos poderes
públicos de Galicia o impulso dunha política integral
de apoio á familia que teña en conta as súas necesidades básicas e as dos seus membros, regulando,
segundo o artigo 11.3º, aquelas prestacións económicas ou técnicas que teñan por obxecto incidir favorablemente nas situacións de carencia familiar.
O texto refundido da Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e modificado
pola Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas
tributarias e de réxime administrativo, establece nos
seus artigos 78 e 79 o réxime xeral de concesión
de axudas e subvencións con cargo aos orzamentos
xerais da comunidade autónoma.
A Xunta de Galicia, co fin de paliar, na medida
do posible, os gastos dos primeiros anos de crianza
dun fillo/a establece deducións da cota íntegra autonómica do imposto sobre a renda das persoas físicas
polo nacemento de fillos/as. Por outra banda, a
Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais
da Comunidade Autónoma para o ano 2006 prevé
na súa disposición adicional oitava que aquelas persoas que, na data de entrada en vigor desta lei,
tivesen ao seu cargo fillos/as menores de tres anos,
terán dereito a percibir unha prestación de 360 euros
por cada un cando, por razón dos ingresos obtidos
durante o ano 2004, nin elas nin ningún dos membros
da súa unidade familiar estiveron obrigados a presentar a declaración polo imposto sobre a renda das
persoas físicas correspondente a ese período. A percepción desta prestación axustarase ao procedemento que estableza a Vicepresidencia da Igualdade e
do Benestar, pero exixirá xustificación documental
dos requisitos precisos para o seu gozo, sen que
o mesmo fillo/a poida dar lugar a máis dunha prestación. Esta orde ten por obxecto regular os requisitos
e o procedemento para a percepción desta prestación.
Con este fin, na Lei 7/2005, do 29 de decembro,
de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, na aplicación 05.20.212A.486.0
existe partida orzamentaria consignada pola contía de
4.949.640 euros para as prestacións que se establecen
no articulado desta orde. Este crédito poderá ser obxecto
de ampliación, tal e como se establece no artigo 7.Un
g) da referida Lei 7/2005, de orzamentos.
Na súa virtude, en uso das facultades que teño
atribuídas,
DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto.
Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas
que se rexerá a concesión da prestación familiar
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por fillo/a menor a cargo así como a convocatoria
destas axudas para este ano 2006.
Artigo 2º.-Persoas beneficiarias.
1. Poderán ser beneficiarias desta prestación aquelas persoas que teñan ao seu cargo fillos/as menores
de tres anos na data 1 de xaneiro de 2006 (nacidos
entre o 2-1-2003 e o 1-1-2006, inclusivos) e que,
por razón dos ingresos obtidos durante o ano 2004,
nin elas nin ningún membro da unidade familiar
estivesen obrigadas a presentar a declaración do
imposto sobre a renda das persoas físicas correspondente a este período.
Quedan excluídas aquelas unidades familiares nas
cales os seus ingresos considerados de forma individual ou conxunta, segundo a opción de tributación
elixida, superasen no exercicio 2004 os 22.000
euros, sumadas a parte xeral e especial da declaración do IRPF.
No caso de fillos/as adoptados ou acollidos entre
o 31 de decembro de 2004 e o 31 de decembro
de 2005, a prestación concederase durante os tres
anos posteriores á data da inscrición da adopción
ou do acollemento no Rexistro Civil. Cando non sexa
necesaria a inscrición, a prestación concederase a
partir da data da resolución xudicial ou administrativa que a declare.
2. Nos supostos de nulidade, separación ou divorcio dos proxenitores, o beneficiario da prestación
será o pai/nai que teña a custodia dos fillos/as, de
acordo co establecido no convenio regulador ou sentenza de separación ou divorcio.
3. En ningún caso poderán ser beneficiarios os
proxenitores privados da patria potestade dos seus
fillos/as, ou se a tutela ou garda for asumida por
unha institución pública.
4. Os estranxeiros que residan en Galicia poderán
beneficiarse desta prestación sempre que cumpran
as condicións da Lei orgánica 4/2000, sobre dereitos
e liberdades dos estranxeiros en España, e os requisitos establecidos nesta norma e teñan a condición
de contribuíntes para os efectos do disposto nos artigos 8 e 9 do Real decreto 3/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas.
Artigo 3º.-Requisitos.
Será requisito necesario para a concesión da
prestación:
-Que os proxenitores teñan á súa residencia habitual na Comunidade Autónoma galega. No caso de
que da documentación presentada poida deducirse
que isto non é así, poderanse requirir para que presenten documentación complementaria que o demostre.
-Que na data da solicitude os nenos/as convivan
coa persoa solicitante.
Artigo 4º.-Tipo de axuda e contía.
A prestación consistirá nun pagamento único por
cada fillo/a menor que a persoa solicitante teña ao
seu cargo.

